Indstilling af vedtægtsændring fra bestyrelsen til Årsmøde/Generalforsamling 2018:
Oxfam IBIS har forbindelse med vores medlemsskab af Oxfam fået nye muligheder for at opnå finansiering
og dermed styrke vores udviklingsarbejde. Blandt donorerne er der tendens til, at enkeltbevillingerne bliver
større, baserer sig på kommercielle udbud og indeholder involvering af administration af tilskud til øvrige
partnere. I disse forbindelser vil Oxfam IBIS påtage sig markant øgede finansielle og organisatoriske risici,
som det vil være nødvendigt, at skærme medlemsorganisationen imod. Dette kan i nogle tilfælde
udelukkende gøres ved at etablere en ny juridisk enhed, der arbejder indenfor Oxfam IBIS formål, men som
Oxfam IBIS som medlemsorganisation ikke hæfter for økonomisk.
Derfor forslås det, at der gennemføres en vedtægtsændring, der giver bestyrelsen lov til at etablering af én
eller flere selvstændige og/eller samarbejdende juridiske enheder. Ændringsforslaget er markeret med rødt
nedenfor.
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Stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig for Oxfam IBIS
generelle politik og organisationens økonomi
og godkender dispositioner af overordnet
karakter for organisationens drift og udvikling.
Bestyrelsen delegerer mandat til
organisationens repræsentanter i Oxfam
International.
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Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger
af sin midte en formand/forkvinde. Bestyrelsen
fastsætter selv sin forretningsorden og godkender
kommissorium for Bestyrelsen samt for de udvalg,
som Bestyrelsen beslutter at nedsætte.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder
forslaget.
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Stk. 3. Bestyrelsen vælger af sin midte et
forretningsudvalg, som fører tilsyn med og har
ansvar for, at økonomien forvaltes i
overensstemmelse med budgetter og økonomiske
hovedmålsætninger som fastsat af Bestyrelsen.
Oxfam IBIS formand er automatisk medlem af
forretningsudvalget, og den parlamentariske revisor
deltager med observatørstatus.
Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte andre udvalg til at
varetage særlige opgaver. Bestyrelsen kan indkalde
ressourcepersoner til at bistå arbejdet.
Stk. 5. Bestyrelsen ansætter en generalsekretær,
som leder af sekretariatet. Generalsekretæren er
ansvarlig overfor Bestyrelsen for den daglige ledelse
af sekretariatet.
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Stk. 6. Bestyrelsen ansætter en generalsekretær,
som leder af sekretariatet. Generalsekretæren er
ansvarlig overfor Bestyrelsen for den daglige ledelse
af sekretariatet.

